
 

 

 

SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF/RS - XXIII/2019 
 

Plenária, MACRO OFFICE (Rua Piauí, 183 - Bairro São João - Porto Alegre - RS) – dia 02 de dezembro de 2019 – 
16h – 20h (término previsto) 

 

CONSELHEIROS CONVOCADOS: 

Alberi Adolfo Feltrin 

Aline Andrea da Cunha 

Anaí Maria Raymundo Belleza 

Carlos Augusto Gaiger Xavier – Cons.Suplente 

Luciana Alves Legg 

Luciana Carvalho Fernandes 

Luiz Henrique Lodi 

Maria Letícia Raupp dos Santos 

Maurício Schuler Nin  

Rafaela de Oliveira 

Renato Vianna 

Roseli da Silva Richter  

Sérgio de Medeiros 

Silvana de Vargas Furquim 

Tarso Bortolini 

CONSELHEIROS FEDERAIS CONVOCADOS: 

Josué Schostack  

William Peres – Cons. Suplente 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  

Suélen de Souza Pando – Afastamento por motivo de saúde 

CONVIDADOS: 

Afargs 

Anfarmag 

SBAC 

Sindifars  

Sinprofar 

Grupos de Trabalho Técnico 

Funcionários 

CONSELHEIROS CONVIDADOS:  

Daniela Correa Camacho – Cons.Suplente 

Maria Rozário Bica – Cons.Suplente 

 
– PAUTA DA SESSÃO – 

 
01 – DIPLOMAÇÃO E POSSE DOS CONSELHEIROS E DIRETORIA ELEITA: 16h – 17h 

 

02 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (ANEXO 1): 17h – 17h05min 

 

03 – PROCESSOS DE EMPRESAS (ANEXO 2): 17h05min – 17h10min 

 

04 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS (ANEXO 3): 17h10min – 17h40min 

 

05 – HOMOLOGAÇÃO DA PORTARIA N.º 65/2019: 17h40min – 17h45min 

 

06 – PLANO DE FISCALIZAÇÃO ANUAL 2020: 17h45min – 20h 

 

07 – COMUNICAÇÕES:  

07.1 Da Diretoria: 

07.2 Dos Conselheiros Federais: 
07.3 Dos Conselheiros Regionais: 
07.4 Aniversários:  –  

07.5 Agendas de eventos < crfrs.org.br/eventos >: de 02 a 09 de Dezembro de 2019: 

 
1. Acompanhamento Farmacoterapêutico 
Data: 06 de dezembro 
Local: Pelotas/RS 
 
2. Palestra: Aplicação de Vacinas: Aspectos Legais 
Data: 06 de dezembro 
Local: Porto Alegre/RS 

https://crfrs.org.br/eventos
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ANEXO 1 
 
 

“Quantos Somos” 
Dados atualizados em 01/11/2019 

 

ANO INSCRIÇÕES BAIXAS ATIVOS 

2017 1.459 496 14.077 

2018 1.667 606 14.879 

2019 1.215 749 15.320 
 
 
 
02 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (Relator: Anai Maria Raymundo Belleza): 

 
  

2.1 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico – ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 552202 Carlos Eduardo Gomes Costa IEST - Instituto de Ensino Superior de Teresina Taquari 

2 552473 Caroline Olmedo de Freitas UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO SUL Canoas 

3 552459 Thaynara Camargo Coutinho UNIEVANGELICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 
ANÁPOLIS Paraí 

4 552529 Silvana Silveira Coelho UFSM - Universidade Federal de Santa Maria Santa Maria 

  
2.2 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória: 

 
INSCRIÇÃO NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 547909 SABRINA PIRES MAUS IPA - CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA Porto Alegre 

2 550369 Tainara Luisa de Lima FEEVALE - Universidade Feevale Ivoti 

3 550296 Alêssa Avelino de Sousa UFMT - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Gravataí 

4 550216 Veridiana da Silva Soares UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pelotas 

5 550675 Gabrielly Martins da Silva 
Nunes Lima 

UNIEVANGELICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 
ANÁPOLIS Porto Alegre 

6 550026 Gian Carlos Taparello UPF - UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO Ronda Alta 

7 549899 Larissa Capra URI - Univ. Reg. Integrada do Alto Uruguai e das Missões Ametista do Sul 

8 550024 Fernanda Quevedo da Silva UPF - UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO Carazinho 

9 550214 Roberta Pereira Oliveira UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pelotas 

  
2.3 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória – ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 548984 Jurema Jablonski URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI 
E DAS MISSÕES 

Guarani das 
Missões 

2 550199 Frederico de Souza Teixeira UFPEL - Universidade Federal de Pelotas Pelotas 

3 549800 Darlan Guidotti de Melo UCPEL - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS Morro Redondo 

4 549823 Hodirleia Coelho da Ventura UCPEL - Universidade Católica de Pelotas Pelotas 
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5 550200 Giulia Munhoz do Sacramento 
Boeira UFPEL - Universidade Federal de Pelotas Pelotas 

6 552457 Eduardo Goldani UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre 

7 549901 Marvi Paola Sommer da Silva URI - Univ. Reg. Integrada do Alto Uruguai e das Missões Coronel Bicaco 

8 549803 Eduardo Peglow UCPEL - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS São Lourenço do 
Sul 

9 548876 Daiara Machado da Silva URI - Univ. Reg. Integrada do Alto Uruguai e das Missões São Luiz Gonzaga 

10 549799 Cristiana Schwenske Wilke UCPEL - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS Pelotas 

11 549819 Georgia Vieira Campello 
Ferreira UCPEL - Universidade Católica de Pelotas Pelotas 

12 548905 Cristofer Soares Solner URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI 
E DAS MISSÕES Caxias do Sul 

13 550219 Chazéle Barbosa dos Santos UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pelotas 

14 550022 Camila da Silva Lizot UPF - UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO Passo Fundo 

15 550063 Larissa Souza Botti UNICRUZ - UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA Tupanciretã 

16 550266 Gerusa Carolina Feiber UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul Candelária 

17 550043 Paula Marcuzzo de Souza UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria 

18 550027 Kátia Fernanda Reichert UPF - UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO São Luiz Gonzaga 

19 549785 Alice e Mello Machado UCPEL - Universidade Católica de Pelotas Jaguarão 

20 549966 Barbara Buhl UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari Lajeado 

21 550358 Juliana da Rosa de Oliveira FEEVALE - Universidade Feevale São Leopoldo 

22 550326 Valquíria Quadros da 
Conceição 

URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI 
E DAS MISSÕES Santiago 

23 551162 Marilene Dias de Andrade PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul Porto Alegre 

  
2.4 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico por transferência – ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 552309 Claudiane Brito de Souza CRF-RO 

2 552438 Mairla Pereira Marinho CRF-PI 

3 552443 Débora Pereira da Costa CRF-GO 

4 552470 Dayane Fernandes da Silva Nascimento CRF-PI 

5 552480 Mariana Borsatto D Agostin CRF-SC 

6 552456 Juliana Ferreira Cruz CRF-RJ 

7 552425 Fabiola de Cassia Loro Marino CRF-SP 
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2.5 – Inscrição Definitiva de não Farmacêutico – Técnico de Laboratório: 

 
INSCRIÇÃO NOME ESCOLA MUNICÍPIO 

1 552435 Allandra Grabyane Lopes 
Martins 

ETS - Escola Estadual Técnica de Saúde do Hosp. de 
Clínicas Alvorada 

 
2.6 – Inscrição Definitiva de não Farmacêutico – Técnico de Laboratório – ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME ESCOLA MUNICÍPIO 

1 552440 Lara Rios Gerber ETS - Escola Estadual Técnica de Saúde do Hosp. Clínicas Porto Alegre 

2 552818 Joao Tiassu Grillo Bittencourt 
Junior ETS - Escola Estadual Técnica de Saúde do Hosp. Clínicas Porto Alegre 

3 552421 Valquiria Pinto Barcellos ETS - Escola Estadual Técnica de Saúde do Hosp. Clínicas Porto Alegre 

 
2.7 – Inscrição Provisória de Farmacêutico por transferência – ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 552530 Ragda Roberta da Silva CRF-GO 

 
2.8 – Inscrição Remida de Farmacêutico: 

 
INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 I-R-2358 Maria Regina Soares Lopes Pelotas 

2 I-R-1666 Joice Maria Valenti Porto Alegre 

 
2.9 – Inscrição Remida de Farmacêutico – ad Referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 I-R-2566 Airton Kurtz Santo Ângelo 

  
 2.10 – Reinscrição de Farmacêutico – ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 7127 Karine Giovana Celso Mezzari Pelotas 

2 13239 Lucilene Barbosa Correa Porto Alegre 

3 I-4933 Luiz Gustavo Teixeira De Souza Santa Maria 

  
2.11 – Reinscrição de Farmacêutico por transferência – ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 10659 Vanessa Andrigheto Madril Naressi CRF-AM 

2 18125 Andreia Silva Gomes CRF-SC 

3 14943 Vandré Gandolfi CRF-SC 

4 547445 Paulo Henrique Soares Xavier CRF-MG 

5 14235 Cristhiane Zimmermann Ribeiro CRF-SC 

6 11772 Eduardo Kraetzig Donini CRF-AM 
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2.12 – Baixa de Farmacêutico: 

 
INSCRIÇÃO NOME MOTIVO MUNICÍPIO 

1 4285 Josefina Aparecida Teixeira Mroginski - Vacaria 

2 9578 Adriano Wiercinski - Panambi 

3 10549 Ariel Tiago Sturmer - Parobé 

4 18467 Fernanda Abel Goulart - Santa Rosa do Sul 

5 3251 Marcia Seibel Araújo - São José do Hort^ncio 

6 10340 Camila Silvana Xarão - São Gabriel 

7 13344 Izabel Almeida Alves - Santo Ângelo 

8 2321 Carmem Maria Bins - Porto Alegre 

9 9103 Fabianna Carbachi de Oliveira - Porto Alegre 

10 18599 Cláudia de Melo Oliveira - Taquara 

11 4223 Zélia Prado dos Santos - Caxias do Sul 

12 17988 Andressa Wigner Brichier - Porto Alegre 

13 7083 Josiane Pinto - São José 

14 3178 Deivis Krindges - Porto Alegre 

15 4399 Elenice Rachelle - Rio Grande 

16 16922 Luciane Tais Bulle - Santa Cruz do Sul 

17 14580 Luan Coratto - Bento Gonçalves 

  
2.13 – Baixa de Farmacêutico por transferência: 

 
INSCRIÇÃO NOME CRF DE DESTINO 

1 549368 Paulo Martiniano Meira Soares CRF-BA 

2 18926 Ricardo Bizogne Souto CRF-BA 

3 549779 Yrli Lima de Oliveira CRF-BA 

4 521372 Linda Elida Oliva Santos CRF-BA 

5 8450 Cristiane Pires dias Felicetti CRF-DF 

5 551058 Lucilene Gomes de Almeida Oliveira CRF-DF 

6 551756 Elias da Silva Santos CRF-MG 

7 549993 Chirley Fernanda de Oliveira CRF-MG 

8 549251 Douglas Rodrigues Mota CRF-MG 

9 549441 Priscila Bruno de Martin CRF-MG 

10 550074 Clara Pires do Prado CRF-GO 

11 18357 Cristielly Ferreira Rodrigues CRF-GO 

12 547562 Lorena Martins Teixeira CRF-GO 
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13 548924 Nubia Pereira Guimarães CRF-GO 

14 4895 Betania Correa Porto CRF-AL 

15 551656 David Gobira Ferraz CRF-MG 

 
2.14 – Baixa de Farmacêutico por vencimento da Inscrição Provisória: 

 
INSCRIÇÃO NOME DATA DO VENCIMENTO MUNICÍPIO 

1 549387 Alcides Jose Martins Parisotto 24/10/2019 Uruguaiana 

 
 
 
 
 
 

03 – PROCESSOS DE EMPRESAS  (Relator: Anai Maria Raymundo Belleza): 
 

 
 

 

3.1 – Solicitação de Registro de Empresas:  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 539195 
Município de Bento 

Gonçalves  
Farmácia Pública 

Bento 
Gonçalves 

Juliana Salton 17801 

2 539282 
Viva Remoções 

Ltda 

Viva 
Emergências 

Médicas 
Farmácia 

Novo 
Hamburgo 

Taise Manoella Padoan Sanches I-18699 

3 539241 
Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares - 

Ebserh 

Hospital Dr. 
Miguel Correa Jr. 

Laboratório Rio Grande Leandre Carmem Wilot I-6993 

 
  

3.2 – Solicitação de Registro de Empresas – Ad Referendum:  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA 
ATIVIDADE 
PRINCIPAL 

CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 539306 
Dimed S/A - 

Distribuidora de 
Medicamentos 

Panvel 
Farmácias 

Drogaria Teutônia 

Daiana Fagundes Correa Souza 

 
Cleberton Torres Santos 

 
Maria Eduarda Rocha Machado 

I-12421 

 
549729 

 
550257 

2 539295 
MM Comércio de 

Medicamentos Ltda 
Não informado Drogaria Viamão Bruna Feijó da Silva 551499 

3 539301 
DMTOP Comércio de 

Medicamentos e 
Cosméticos Ltda 

Não informado Drogaria Nova Prata Débora Raquel Neves I-18340 

4 539221 
Alceu Kleinkauf e Cia 

Ltda 
Poupar Mais Drogaria Igrejinha Rochele Kleinkauf I-17225 

5 539238 
Superintendência dos 

Serviços Penitenciários 
SUSEPE Farmácia 

Santo 
Ângelo 

Fernanda Nascimento Teichmann 521524 

6 539325 Raia Drogasil S/A Não informado Drogaria São Leopoldo 

Gabriel Abrantes Ladeira 

 
Jessica Caroline Brandão 

 
Tatiana Araujo de Amorim 

549184 

 
551167 

 
552433 
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7 539330 Farmácia Buricá Ltda Agafarma Drogaria 
São José do 

Inhacorá 
Magdieli Tauana Welter 18562 

8 539335 
PMP Drogaria e 

Comércio de Eletrônicos 
Ltda 

Não informado Drogaria Canoas 
Jancyele Rodrigues Gomes 

 
Marcos Evangelista Caranha 

548134 

 
547418 

9 539334 
PMP Drogaria e 

Comércio de Eletrônicos 
Ltda 

Não informado Drogaria Canoas 
Marcos Evangelista Caranha 

 
Jancyele Rodrigues Gomes 

547418 

 
548134 

10 539332 
Alex Junior Jacoby 

Soares Farmácia Eireli 
Agafarma Drogaria Alvorada Tatiane Melo Germann I-17464 

11 539298 
Irmãos Zeni Comércio 

Ltda 
Não informado Distribuidora Canoas Norma dos Santos Ribeiro I-5458 

12 539336 
PMP Drogaria e 

Comércio de Eletrônicos 
Ltda 

Não informado Drogaria Porto Alegre 
Mauricio Manfroi Bello 

 
Denise Piasetta 

I-18737 

 
551502 

13 539322 
Fabiana Ramirez 

Machado 
Farmácia Zona 

Sul 
Drogaria Torres Cristhiane Zimmermann Ribeiro I-14235 

14 539258 
Rosa Maria Benito 

Antunes 
Farmácia Saúde 

Mauá 
Drogaria Arroio Grande Beatriz Soares Moreira I-12128 

15 539309 
Weigert Simon & Cia 

Ltda 
Farmácia Santa 

Maria 
Drogaria Canoas Carla Weigert Simon 548804 

16 539331 
SH Farma Comercio de 
Produtos Farmaceuticos 

Eireli 
Não informado Drogaria Gravataí Vanderley José da Silva 548686 

17 539344 
PMP Drogaria e 

Comércio de Eletrônicos 
Ltda 

Não informado Drogaria Canoas Vinícius Mello Machado I-19095 

18 539345 
PMP Drogaria e 

Comércio de Eletrônicos 
Ltda 

Não informado Drogaria Canoas Andréia Lima da Costa Silva I-18125 

19 539333 
Estética Beauty Lounge 

Ltda 
Camila Menezes 
Beauty Lounge 

Clínica Estética Porto Alegre Camila Pereira Menezes I-14181 

20 539343 
PMP Drogaria e 

Comércio de Eletrônicos 
Ltda 

Não informado Drogaria Canoas 
Juliane Ruschel Dani 

 
Cosmo Souza Marinho 

I-5416 

 
549384 

21 539274 
Associação Pró Ensino 

Superior em Novo 
Hamburgo 

Farmácia 
Universitária - 
Prédio CIES 

Farmácia 
Novo 

Hamburgo 
Bárbara Spaniol I-14125 

22 539320 
V.G. Farmácias e 
Drogarias Eireli 

Farmácia Popular 
Preço 

Drogaria Guaíba Vandré Gandolfi I-14943 

23 539342 
PMP Drogaria e 

Comércio de Eletrônicos 
Ltda 

Não informado Drogaria Gravataí 
Anderson Ferreira Araújo 

 
Karina Correa Chies 

I-7983 

 
I-13534 

24 539340 Raia Drogasil S/A Não informado Drogaria Esteio 
Annelyse de Lourdes Leite Cruz 

 
Ismael Ribeiro Nunes 

I-18803 

 
I-13456 

25 539294 Drogaria Farmafe Ltda Não informado Drogaria Sapiranga 
Thais Schilling de Avila Leuck 

 
Lisane Oliveira Rodrigues 

I-15612 

 
I-16401 
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26 539329 
JBL Serviços e 

Distribuidora de Material 
Medico Hospitalar Ltda 

Não informado Distribuidora Eldorado do Sul Carla Andrea Opp Kirinus I-6983 

27 539339 Lerts Farmácias Ltda 
Lerts Farmácias 

Ltda 
Drogaria Porto Alegre 

Renan Wanderson Gomes 
Bezerra 

 
Cardonilda Ronaya Pinheiro de 

Souza 

552414 

 
I-18518 

28 539341 Villafarma Drogaria Ltda Não informado Drogaria Aceguá Claudia Godinho de Moura I-8973 

29 535043 
TM Farmácia 

Eireli 
Não informado Drogaria Canoas Maria Cristina de Aguiar Lima I-18686 

30 539352 
Irmandade da Santa 
Casa de Porto Alegre 

Hospital 
Dom João 

Becker 

Laboratório de 
Análises Clínicas 

Gravataí Cíntia Mariele Weide I-9675 

31 539251 Município de Garruchos PM Garruchos Farmácia Garruchos Ronaldo Nunes Graiczik I-8682 

32 539356 Casado e Olsever Ltda 
Farmácia 

Tramandaí Sul 
Drogaria Tramandaí 

Mauricio Casado 

 
Vanessa Olsever 

I-14230 

 
I-13723 

33 539321 
Farmácia Dois Irmãos 

Ltda 
Não informado Drogaria Dois Irmãos Ketlin Freitag Giehl 547910 

34 539338 
Fernandez Comércio de 

Medicamentos S.A. 
MB Farmácias Drogaria Três Passos Clarice Maria Holz I-5406 

35 539292 
Maria Francisca 

Rodrigues Geraldo 
Não informado Drogaria Santa Maria Roberta Rodrigues Geraldo I-14415 

36 539353 Minha Farmácia Ltda Não informado Drogaria Cachoeirinha Gabriel Vieira Leal 549005 

37 539327 
LJB Empreendimentos 

Ltda 

LJB 
Empreendimento

s 
Distribuidora Canoas Magali Victoria Bianchin Sanzovo I-13872 

  
  

3.3 – Solicitação de Reativação de Empresas Ad Referendum: 

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA 
ATIVIDADE 
PRINCIPAL 

CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 15840 
Paulo Guilherme Sauer 

Kreuz 
Não informado Farmácia Sobradinho Bruna Puntel I-17012 

2 25197 J. C. Tomaz Não informado Drogaria Torres Camile Tomaz Pízzuti I-14561 

3 17057 
Alceu Kleinkauf e Cia 

Ltda 
Farmácia Lider Drogaria Gramado Tiago de Freitas e Silva I-12547 

 

 
3.4 - Baixas de Empresas por Solicitação:  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA 
ATIVIDADE 
PRINCIPAL 

CIDADE 

1 20447 Paulo Guilherme Sauer Kreuz Manipulab Farmácia Sobradinho 

2 3371 Weigert Filho & Cia Ltda Farmácia Santa Maria Drogaria Canoas 

3 538596 Município de Teutônia Município de Teutônia Farmácia Teutônia 



 
 

 

9 

 

4 538610 Município de Teutônia Município de Teutônia Farmácia Teutônia 

5 12402 Valcir Vicensi Não informado Drogaria Vanini 

6 7268 Laboratório Antonello Ltda Não informado 
Laboratório de 

Análises Clínicas 
Pelotas 

7 23133 
Inmed Comércio de Materiais 

Hospitalares Ltda 
Inmed Distribuidora Porto Alegre 

8 22602 
Fundação Universidade de Caxias do 

Sul 
Inst. Pesq.Est. Multicêntricos 

Laboratório de 
Pesquisa e 

Desenvolvimento de 
Medicamentos 

Caxias do Sul 

9 24396 
Sede - Artigos para Laboratórios e 

Hospitais Ltda EPP 
Sede Distribuidora Esteio 

10 24514 Comércio de Medicamentos Brair Ltda Farmácias Melhor Preço Drogaria Lajeado 

11 16973 Laboratório Soma de Análises Clín. Ltda Laboratório Soma Posto de Coleta Sapiranga 

12 10778 Laboratório Soma de Análises Clín. Ltda Laboratório Soma 
Laboratório de 

Análises Clínicas 
Sapiranga 

13 23720 
Lidini Comércio de Medicamentos 

Ltda ME 
Farmácia Bella Vida Drogaria Porto Alegre 

 
6 - Baixas por Diligência :Termo de Inspeção (T. I.) ou Contrato de Locação (C. L.): 

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE MOTIVO 

1 23525 Laboratório Mariense Ltda EPP Laboratório de Cesaro Posto de Coleta Camargo T. I. de 
30/05/2019 

2 20998 Magda Caurio Soares & Cia Ltda Leva e Traz Transportadora Passo Fundo T. I. de 
14/06/2019 

3 535654 Minha Farmácia Ltda Não informado Drogaria Gravataí T. I. de 
17/06/2019 

4 23983 PFM Drogaria Eireli EPP RS Farma - Associadas Drogaria Porto Alegre T. I. de 
17/06/2019 

5 24728 TR Farmácia Ltda ME Agafarma Drogaria Canoas T. I. de 
19/06/2019 

6 23803 Bioredux Laboratório de Nutrição Ltda 
ME Nutralys Indústria de 

Alimentos Canoas T. I. de 
24/06/2019 

7 12554 Gonçalves & Vieira Ltda Drogarias Rio Grande Drogaria Rio Grande T. I. de 
18/60/2019 

8 20176 Turis Firper Hotel Ltda Turis Firper Hotel Piscina Chuí T. I. de 
07/02/2019 

9 20590 Drogaria Mais Econômica S.A Mais Econômica Farmácias Drogaria Porto Alegre T. I. de 
14/06/2019 

10 23231 Drogaria Mais Econômica S.A Mais Econômica Farmácias Drogaria Porto Alegre T. I. de 
09/07/2019 

11 25506 Pietrobelli Farmácias Ltda Bento Farma Drogaria Marau T. I. de 
04/07/2019 

12 9220 Nobelfarma Drogarias e Farmácias 
Ltda Nobelfarma Drogaria Porto Alegre T. I. de 

09/07/2019 
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13 19000 Farmácia May Cmp Ltda Rede Vida Farmácias Drogaria Dois Irmãos T. I. de 
07/07/2019 

14 19976 Claudia Godinho de Moura Fronteira Farma Drogaria Aceguá T. I. de 
10/07/2019 
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ANEXO 3 
 
 
 
04 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS: 
 
 
4.1 – Estabelecimentos funcionando sem responsável ou assistente técnico junto ao CRF/RS: 

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
705/2019 

 

Não acolho a defesa da empresa, pois a mesma está funcionando sem Diretor Técnico junto ao CRF-RS desde 

10/03/2019. A fiscal foi recebida por atendente de farmácia não somente nesta inspeção, mas  nos termos de visitas 

nº: 917494, 909074, 896436, 888238, 874281, 813168, 687993, entre outros, evidenciando a falta de assistência 

farmacêutica nesta drogaria há muito tempo.  Data da inspeção: 17/05/19.  Empresa perfil 3. Reincidente. 

Assim proponho multa de 7.422,90. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Rafaela 
Oliveira 

2 
Processo 
899/2019 

 

Não acolho a defesa da empresa, pois a mesma está funcionando sem responsável técnico junto ao CRF-RS desde 

29/11/2018. Data da inspeção: 25/06/19.  Não havia farmacêutico presente durante a inspeção.  Foi protocolado dia 

04/10/19 a inclusão de responsável técnico e teve deferimento em 18/10/19, ficou quase 1 ano funcionando de forma 

irregular. Empresa perfil 4. Reincidente. 

Assim proponho multa no valor de 7.422,90. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Rafaela 
Oliveira 

3 
Processo 
927/2019 

 

Não acolho a defesa da empresa, pois a mesma está funcionando sem responsável técnico junto ao CRF-RS desde 

15/10/2018. Data da inspeção: 24/06/19.  Não havia farmacêutico presente durante a inspeção.  Foi protocolado dia 

25/06/19 a inclusão de responsável técnico e teve deferimento em 16/07/19, ficou, portanto, aproximadamente 9 

meses funcionando de forma irregular. Empresa nova ou sem dados para perfil. Estabelecimento primário. Assim 

proponho multa no valor de 2.474,30. 

 

- 
R$ 

2.474,30 
Rafaela 
Oliveira 

4 
Processo 

2090/2018 

 

Acolho a defesa da empresa, pois a mesma ficou 31 dias sem responsável técnico, conforme cópia de CTPS anexada 
ao processo. O protocolo de inclusão de responsável técnico datado do dia 22/10/2018 e deferido em 08/11/2018. O 

farmacêutico não estava presente durante a inspeção, porém anexou atestado odontológico de consulta na data. Data 
da inspeção 22/10/2018. Empresa perfil 5. Estabelecimento primário. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 2 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

Arquivar 
 Rafaela 
Oliveira 
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5 
Processo 
788/2019 

 
Acolho a defesa da empresa e proponho o arquivamento do presente processo   pois a mesma protocolou inclusão de 

Responsável Técnico junto ao CRF/RS no dia 07/06/19 às 09:26hs e obteve deferimento dia 19/06/19. Data da 
inspeção: 07/06/19 às 09:58hs. A empresa ficou 34 dias sem responsável técnico. Havia farmacêutico presente durante 

a inspeção. Empresa perfil 1. Estabelecimento reincidente. 
 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 3 
Ausências: 1 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: - 

 
OBS: havia 

farmacêutico presente 
em uma das inspeções 

“não se aplica”.  
 

Reincidente, 4º 
processo.  

 

Arquivar 
 Rafaela 
Oliveira 

6 
Processo 
828/2019 

 
Acolho a defesa da empresa e proponho o arquivamento do presente processo pois havia farmacêutico presente 

durante a inspeção e assistência farmacêutica para tempo integral, comprovado por CTPS dos farmacêuticos anexados 
ao processo. Havia protocolo tramitando com pendências relacionadas à horários que foram sanadas no dia 09/05/19 e 

deferida a CR em 11/06/19. Data da inspeção: 04/06/19. Empresa perfil 1, assistência farmacêutica efetiva. 
Estabelecimento reincidente. 

 

 
Perfil*: 5 

 
Presenças: 4 
Ausências: 1 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
OBS: havia 

farmacêutico presente 
em uma das inspeções 

“não se aplica”. 
 

Reincidente, 2º 
processo.  

 

Arquivar 
 Rafaela 
Oliveira 

7 
Processo 
833/2019 

 
Acolho a defesa da empresa e proponho o arquivamento do presente processo pois havia farmacêutico presente 

durante a inspeção. A drogaria estava sem responsável técnico desde 23/04/19 e a nova farmacêutica foi contratada 
dia 06/06/19, conforme cópia da CTPS anexada ao processo, ficou sem RT por 46 dias. Protocolo da inclusão de RT 

junto ao CRF/RS datado de 14/06/19 e deferido em 09/07/19. Data da inspeção: 10/06/19. Empresa perfil 1, com 
assistência farmacêutica efetiva. Estabelecimento reincidente. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: 3 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 4º 

processo.  

Arquivar 
 Rafaela 
Oliveira 

8 
Processo 
834/2019 

 
Acolho a defesa da empresa e proponho o arquivamento do presente processo pois a drogaria estava sem responsável 

técnico desde 06/05/19 e a nova farmacêutica foi contratada dia 07/05/19 conforme cópia da CTPS anexada ao 
processo. Havia farmacêutico presente durante a inspeção. Protocolo da inclusão de RT junto ao CRF/RS datado de 

14/06/19 e deferido em 25/06/19. Data da inspeção: 11/06/19. Empresa sem perfil. Estabelecimento primário. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

Arquivar 
 Rafaela 
Oliveira 
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9 
Processo 
835/2019 

 
Acolho a defesa da empresa e proponho o arquivamento do presente processo pois a drogaria estava sem assistente 
técnico desde 10/06/19, conforme termo de rescisão de trabalho anexado ao processo. Data da inspeção: 12/06/19. 

Protocolo vinculado à irregularidade datado de 19/06/19 e deferido em 28/06/19. Havia farmacêutico presente durante a 
inspeção. Empresa sem dados para análise de perfil. Estabelecimento primário. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 1 
Ausências: - 

Não se aplica: 2 
Chegou durante: - 

 
Primário, 3º processo.

  

Arquivar 
 Rafaela 
Oliveira 

10 
Processo 
911/2019 

 
Acolho a defesa da empresa e proponho o arquivamento do presente processo pois a drogaria estava sem responsável 

técnico desde 07/05/19 sem a devida baixa no CRF/RS pois a mesma estava internada no hospital conforme laudos 
médicos anexados ao processo, encontra-se afastada de suas atividades pelo INSS de 24/05/19 até 31/10/19.Como a 
empresa não sabia se a farmacêutica retornaria ao trabalho demorou um pouco para selecionar novo farmacêutico.a 

nova farmacêutica foi contratada dia 17/06/19 conforme copia da CTPS anexada ao processo,41 dia após o 
afastamento da outra profissional.havia farmacêutico presente durante a inspeção.protocolo da inclusão de RT junto ao 
CRF/RS datado de 27/06/2019 e deferido em 05/07/19.data da inspeção:01/07/2019.Empresa perfil 2.estabelecimento 

primário. 
 

Perfil*: 4 
 

Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

Arquivar 
Rafaela 
Oliveira 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
4.2 – Estabelecimentos funcionando sem a presença de responsável ou assistente técnico: 

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 

1902/2018 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a drogaria foi 
autuada por estar funcionando sem a presença de farmacêutico. A fiscalização ocorreu no dia 08/10/2018 (segunda-feira), às 

18h38, sendo que a empresa declara assistência farmacêutica das 08h30 às 12h00 e das 14h00 às 19h30, naquele dia. Quem 
recebeu a fiscal foi uma funcionária, que informou que a farmacêutica estava ausente por motivo de consulta médica. A inspeção 
foi acompanhada pelo proprietário, que assinou o termo de inspeção nº 870490. Em defesa, a empresa alegou que não poderia 

ser penalizada porque a farmacêutica não informara ao CRF-RS e nem a empresa que estava em consulta médica, cujo 
atestado foi juntado. A empresa estava enquadrada no perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária, ou seja, presença de 

farmacêutico inferior a 39% nos últimos 12 meses (de fato, 25%), e possui histórico de 14 inspeções das quais foram 
constatadas 3 presenças, 6 ausências sem justificativa, 3 ausências com justificativa e 2 ausências com declaração de 

afastamento prévio. O estabelecimento é reincidente, condenado em processos anteriores já transitados em julgado (processos 
1798/2016, 2504/2016), motivo pelo qual a multa é aplicada em valor dobrado. Entendo que as várias ausências de farmacêutico 

constatadas in loco pela fiscalização expõem uma empresa que não está primando pela assistência farmacêutica para a 
comunidade que atende. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.178,82, uma vez que restou comprovada a 

infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de 
Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- R$ 7.178,82 Luiz Lodi 
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2 
Processo 
843/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a drogaria foi 
autuada por estar funcionando sem a presença de farmacêutico. A fiscalização ocorreu no dia 17/06/2019 (segunda-feira), às 

13h22, sendo que a empresa declara assistência farmacêutica das 08h00 às 19h00, naquele dia. Quem recebeu a fiscal foi uma 
funcionária, que informou que a farmacêutica estava ausente porque havia ido ao dentista. Em defesa, a farmacêutica, que 

também é proprietária, alegou que foi a uma consulta médica “de improviso” e não teve tempo hábil de comunicar o afastamento, 
tendo juntado atestado médico; sobre o fato da funcionária ter informado à fiscal que a farmacêutica estaria no dentista, disse 
que foi falha de comunicação interna. A empresa estava enquadrada no perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária, ou seja, 

presença de farmacêutico inferior a 39% nos últimos 12 meses (de fato, 0%), e possui histórico de 18 inspeções das quais foram 
constatadas 8 presenças, 7 ausências sem justificativa, 1 ausência com justificativa e 2 ausências com declaração de 

afastamento prévio. Entendo que as constantes ausências de farmacêutico constatadas in loco pela fiscalização expõem uma 
empresa que não está primando pela assistência farmacêutica efetiva para a comunidade que atende. O estabelecimento é 

primário, mas responde ao segundo processo; opto menor valor de multa possível nesse caso. Portanto, sugiro a aplicação de 
multa no valor de R$ 2.474,30, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 

3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

2.474,30 
Luiz Lodi 

3 
Processo 
879/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a drogaria foi 

autuada por estar funcionando sem a presença de farmacêutico. A fiscalização ocorreu no dia 25/06/2019 (terça-feira), às 17h36, 
sendo que a empresa declara assistência farmacêutica das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 19h00, naquele dia. Quem recebeu 

o fiscal foi o proprietário, que informou que o farmacêutico não tinha vindo naquele dia. Em defesa, a empresa alegou que o 
profissional estava ausente por motivo de doença, tendo sido anexada uma foto do atestado. A empresa estava enquadrada no 
perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária, ou seja, presença de farmacêutico inferior a 39% nos últimos 12 meses (de fato, 

0%), e possui histórico de 23 inspeções das quais foram constatadas 2 presenças, 18 ausências sem justificativa e 3 ausências 
com justificativa. O estabelecimento é reincidente, tendo sido condenado em processos já transitados em julgado (871/2014, 
3212/2014, 941/2015, 2018/2015, 242/2016, 1327/2016, 1270/2017), motivo pelo qual a multa é aplicada em valor dobrado. 

Entendo que as constantes ausências de farmacêutico constatadas in loco pela fiscalização expõem uma empresa que não está 
primando pela assistência farmacêutica efetiva para a comunidade que atende. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de 

R$ 7.422,90, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, 
observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Luiz Lodi 

4 
Processo 
920/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a 

drogaria foi autuada por estar funcionando sem a presença de farmacêutico. A fiscalização ocorreu no dia 05/07/2019 
(sexta-feira), às 09:55, sendo que a empresa declara assistência farmacêutica das 08h30 às 20h00, naquele dia. O 

atendente que recebeu o fiscal informou que o farmacêutico estava ausente porque tinha ido ao dentista. Em defesa, a 
empresa alegou que o profissional teve um imprevisto de saúde, tendo sido anexada uma fotocópia do atestado. A 

empresa estava enquadrada no perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária, ou seja, presença de farmacêutico inferior a 
39% nos últimos 12 meses (de fato, 25%), e possui histórico de 29 inspeções das quais foram constatadas 19 presenças, 

6 ausências sem justificativa, 2 ausências com justificativa e 2 ausências com afastamento prévio. Entendo que as 
constantes ausências de farmacêutico constatadas in loco pela fiscalização expõem uma empresa que não está 

primando pela assistência farmacêutica efetiva para a comunidade que atende. O estabelecimento é primário, responde 
ao segundo processo; opto pelo menor valor de multa possível nesse caso. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor 

de R$ 2.474,30, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 
3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

2.474,30 
Luiz Lodi 
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5 
Processo 
847/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a drogaria foi autuada por estar 
funcionando sem a presença de farmacêutico, contudo acolho a defesa pelos seguintes motivos: (1) no momento da 

inspeção, a funcionária informou à fiscal que a farmacêutica estava ausente porque precisara levar sua filha ao médico; 
(2) em defesa foi juntado atestado médico da consulta da filha da farmacêutica, bem como explicado pela empresa sobre 

o ocorrido. Empresa perfil 3, com histórico de 20 inspeções, sendo 8 presenças, 8 ausências sem justificativa, 2 
ausências com justificativa e 2 ausências com afastamento prévio cadastrado. Empresa primária, terceiro processo. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 4 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 3º processo. 

Arquivar Luiz Lodi 

6 
Processo 

1047/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a drogaria foi autuada por estar 
funcionando sem a presença de farmacêutico, contudo acolho a defesa pelos seguintes motivos: (1) no momento da 

inspeção, o funcionário informou ao fiscal que o farmacêutico (e proprietário) estava ausente porque precisara levar sua 
filha ao médico, na capital; (2) em defesa, foi explicado que ocorreu uma consulta emergencial, com encaixe de horários, 
tendo sido juntado atestado médico; (3) a defesa foi protocolada pelo próprio farmacêutico proprietário no mesmo dia da 
inspeção, diretamente na sede do CRF-RS, em Porto Alegre. Empresa perfil 3, com histórico de 32 inspeções, sendo 11 

presenças, 18 ausências sem justificativa, 1 ausência com justificativa e 2 ausências com afastamento prévio. 
Estabelecimento reincidente, condenada em 5 processos anteriores. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 7º 

processo. 

Arquivar Luiz Lodi 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
4.3 – Estabelecimentos funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS: 

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 

1982/2018 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem registro junto ao CRF-RS. Trata-se de uma Central de 
Abastecimento Farmacêutico (CAF) localizada no Instituto Psiquiátrico Forense (IPF), local de administração pública. A 

fiscalização observou que há uma sala ao lado da farmácia em que funciona uma central de abastecimento farmacêutico 
que recebe e distribui medicamentos (inclusive antimicrobianos e controlados pela Portaria 344/98) para todas as 
unidades prisionais do Estado (cerca de 120), sendo que tal central não possui registro junto ao CRF-RS e nem 

farmacêutico diretor técnico vinculado. A farmacêutica estava presente e explanou à fiscal que é ela quem relaciona os 
medicamentos que precisam ser adquiridos e repassa ao departamento administrativo; ela também confere receituários 

de controle especial dos produtos controlados, sendo separado tratamento para 30 dias. Em defesa, o Estado alegou que 
não está descumprindo a legislação porque possui farmacêutica vinculada às suas farmácias central e hospitalar, e ainda 

que ambas são setores da unidade em que estão localizadas. Estabelecimento reincidente, já tendo sido previamente 
condenado em processo transitado em julgado (processo 2469/2017). Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de 

R$ 7,178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, 
observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

 
Estabelecimento sem 

registro, não há 
informações sobre perfil 

e histórico.  
 

Reincidente, 2º 
processo. 

R$ 
7.178,82 

Luiz Lodi 
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2 
Processo 

1983/2018 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem registro junto ao CRF-RS. Trata-se de uma drogaria que foi autuada em 
12/09/2018 (quarta-feira), às 17h30. A fiscal fez contato telefônico com a sede e lhe foi informado que a empresa não tinha 

registro e nem protocolo para registro em andamento. O atendente que recebeu a fiscal informou que uma farmacêutica 
trabalharia no local, porém, não havia farmacêutica presente; também foi informado que a drogaria estaria funcionando no local 

há cerca de 1 mês. Clientes foram atendidos durante a inspeção. A fiscalização fotografou um cupom fiscal de venda ao 
consumidor para confirmação dos dados da empresa. Em defesa, a empresa alegou que sua responsabilidade perante todos os 
órgãos competentes iniciaria posteriormente, em 01/10/2018, pois nesta data entraria em vigor a compra do ponto comercial, e 

até lá a responsabilidade por essa autuação deveria ser transferida para os antigos proprietários; foram juntados na defesa 
cópias dos contratos sociais das duas empresas e uma declaração do antigo proprietário informando que todas as atividades 
exercidas no local até 30/09/2018 seriam de responsabilidade de sua empresa e que a partir de 01/10/2018 é que passaria a 

vigorar o contato de compra e venda do ponto comercial com a nova empresa, que foi autuada. Mantenho a autuação da 
indiciada porque resta comprovado o CNPJ e razão social da empresa que estava operando no local, obtidos pela fiscalização 

por meio do registro fotográfico do cupom fiscal de venda ao consumidor que consta na fl. 3 do presente processo. Ainda 
observo que a nova empresa somente veio a registrar-se por meio de protocolo em 12/12/2018, deferido em 22/01/2019. 

Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 3.589,41, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 
24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

3.589,41 
Luiz Lodi 

3 
Processo 
546/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento foi autuado por estar funcionando sem registro junto ao CRF-RS. Trata-se de uma farmácia com 

manipulação que foi autuada em 18/04/2019 (quinta-feira), às 14h57. A fiscalização do CRF-RS foi acompanhada pelos 
fiscais da vigilância sanitária. No momento da inspeção a farmacêutica não estava presente. Na sala de manipulação não 
havia presença de matérias-primas, porém, em um armário do escritório havia vários pacotes com fórmulas manipuladas 
acompanhados de notas de pedidos. A farmacêutica proprietária chegou durante a inspeção e informou que os produtos 
manipulados eram de outra empresa que ela encerrou a atividade e que estaria comercializando-os para conseguir pagar 

suas contas. Havia protocolo para solicitação de registro tramitando com pendências junto ao CRF-RS. Em defesa, a 
empresa alegou que estava em processo de licenciamento e registro, que não estavam em operação. Portanto, sugiro a 

aplicação de multa no valor de R$ 3.711,45, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, 
parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-

RS. 
 

 
Estabelecimento sem 

registro, não há 
informações sobre perfil 

e histórico.  
 

Primário, 1º processo. 

R$ 
3.711,45 

Luiz Lodi 

 
 
 
4.4 – Estabelecimentos funcionando em horário não declarado ao CRF/RS: 

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo  
884/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando as 13h39 de domingo, dia 30/06/19, fora do horário 
declarado e não havia farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este dia e horário. Foi flagrada a 

dispensação de antimicrobiano durante a inspeção. Em sua defesa alega que possui profissionais para suprir a demanda 
diária, cita as farmacêuticas I-7803 e  

I-18824, diz primar pela cobertura de assistência farmacêutica para todo o período de funcionamento, 
porém diante da dificuldade em contratar novo profissional,acabaram por reduzir o horário de funcionamento.Não há 

protocolo relacionado à irregularidade verificada.Estabelecimento reincidente,processos 
468/14,1963/14,2732/14,812/16,1259/16 e 2014/17.Perfil 1.Em um total de 18 inspeções , o estabelecimento obteve 14 

presenças ,3 ausências e 1 ausência com afastamento. Assim, proponho a aplicação de multa no único valor possível,R$ 
7.422,90 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados 

ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 
 

- 
R$ 

7.422,90 
Luciana Legg 
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2 
Processo 
886/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando as 15h32 de domingo, dia 30/06/19, fora do horário 
declarado e não havia farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este dia e horário. Em sua defesa 

alega que possui assistência técnica, a qual é exercida pela farmacêutica I-6857. Declara que excepcionalmente estavam 
abertos sem a presença da farmacêutica e não foram comercializados medicamentos controlados, bem como não foram 

realizadas quaisquer atividade privativas. Não há protocolo relacionado à irregularidade verificada. Estabelecimento 
primário, com um processo em tramitação, 1638/18. Perfil 1.Em um total de 05 inspeções , o estabelecimento obteve 04 
presenças e 1 ausência com afastamento. Assim, proponho a aplicação de multa no menor valor possível, R$ 3.092,87, 

considerando sua primariedade e bom histórico de assistência, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 
24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 

 

- 
R$ 

3.092,87 
Luciana Legg 

3 
Processo 
887/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando as 15h51 de domingo, dia 30/06/19, fora do horário 
declarado e não havia farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este dia e horário. No momento da 
inspeção, após questionamento o fiscal foi informado que o estabelecimento funciona aos domingos das 9 às 21hs. Em 

sua defesa o estabelecimento alega que no momento da inspeção estavam apenas verificando o apelo comercial do 
horário de funcionamento para eventual e futura contratação de farmacêutico. Não há protocolo relacionado à 

irregularidade verificada. Estabelecimento primário, com processos em tramitação, 1637/18 e 217/19. Perfil 1.Em um total 
de 07 inspeções , o estabelecimento obteve 06 presenças e 1 ausência. Assim, proponho a aplicação de multa no único  

valor  possível , R$ 3.711,45,uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 
3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 

 

- 
R$ 

3.711,45 
Luciana Legg 

4 
Processo 
890/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando as 14h04 de sábado, dia 29/06/19, fora do horário 

declarado e não havia farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este dia e horário. No momento da 
inspeção, após questionamento, o fiscal foi informado que o estabelecimento funcionaria naquele dia até as 19h30. Em 

sua defesa o estabelecimento alega que encontrava-se aberto em função  de ser o ultimo sábado do mês e por não terem 
atingido as metas até sexta- feira,28/06/19,os colaboradores pediram á proprietária para que abrisse o estabelecimento 

excepcionalmente no dia 29/06/19,,mesmo sem a presença do farmacêutico.Diz que tal conduta não ocorrerá novamente 
,tendo em vista que o estabelecimento não pode abrir sem a presença do farmacêutico.Não há protocolo relacionado à 
irregularidade verificada.Estabelecimento reincidente,com processo 1406/14.Perfil 2 à época da inspeção e Perfil 3 à 

época da analise .Em um total de 13 inspeções, o estabelecimento obteve 08 presenças e 05 ausências. Assim, proponho 
a aplicação de multa no menor  valor possível, R$ 6.185,75, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 
24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 

 

- 
R$ 

6.185,75 
Luciana Legg 

5 
Processo 
894/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando as 13h15, dia 25/06/19, fora do horário declarado e não 
havia farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este horário, sendo o horário declarado nas terças-
feiras das 8 às 12hs e das 14 às 20hs. No momento da inspeção, foi flagrada a comercialização de antimicrobiano. Em 

sua defesa o estabelecimento alega que possui assistência farmacêutica, sendo exercida pela farmacêutica I- 
9322.Informou que excepcionalmente estavam abertos  sem a presença da profissional,entretanto não foram 

comercializados medicamentos controlados e nem realizadas quaisquer atividades privativas.Não há protocolo relacionado 
à irregularidade verificada.Estabelecimento primário ,com processos em tramitação,1022/18 e 694/19. Perfil 1.Em um total 
de 04 inspeções, o estabelecimento obteve 04 presenças. Assim, proponho a aplicação de multa no único valor possível, 

R$ 3.711,45, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados 
ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 

 

- 
R$ 

3.711,45 
Luciana Legg 
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6 
Processo 
901/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando as 13h10, dia 27/06/19, fora do horário declarado e não 
havia farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este horário, uma vez que declara funcionar das 

8h30 às 12h30 e das 14hs ás 19hs30. Segundo o funcionário que recebeu o fiscal, a empresa funciona das 8h ás 22hs 
ininterruptamente, de segunda a sábado. Sem funcionamento aos domingos e feriados.Em sua defesa o estabelecimento 

alega que possui profissionais para suprir a demanda diária, cita a farmacêutica I-13581, diz primar pela cobertura de 
assistência farmacêutica para todo o período de funcionamento, 

porém diante da dificuldade em contratar novo profissional,acabaram por reduzir o horário de funcionamento.Não há 
protocolo relacionado à irregularidade verificada.Estabelecimento reincidente, processo 1510/18. Perfil 4 no momento da 

inspeção e Perfil 5 no momento da análise.Em um total de 06 inspeções, o estabelecimento obteve 04 presenças,02 
ausências com afastamento. Assim, proponho a aplicação de multa no menor valor possível de R$ 6.185,75, considerando 
o histórico de assistência e Perfil, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 

3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 
 

- 
R$ 

6.185,75 
Luciana Legg 

7 
Processo 
902/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando as 13h29 dia 27/06/19, fora do horário declarado e não 
havia farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este horário, uma vez que declara funcionar das 
8h30 às 12h30 e das 14hs20 às 19hs30. Segundo o funcionário que recebeu o fiscal, a empresa funciona das 8h30 às 

20hs ininterruptamente, de segunda a sábado, sem funcionar aos domingos. Em sua defesa alega que possui profissionais 
para suprir a demanda diária, cita o farmacêutico  

 I-10393, diz primar pela cobertura de assistência farmacêutica para todo o período de funcionamento, 
porém diante da dificuldade em contratar novo profissional,acabaram por reduzir o horário de funcionamento.Há protocolo 

relacionado à irregularidade verificada feito em 09/08/19,o qual foi deferido em 21/08/19. Estabelecimento reincidente 
processo 557/18. Perfil 1.Em um total de 06 inspeções , o estabelecimento obteve 05 presenças e 1 ausência com 
afastamento. Assim, proponho a aplicação de multa no menor valor, de R$ 6.185,75,considerando o histórico de 

assistência e Perfil, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, 
observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 

 

- 
R$ 

6.185,75 
Luciana Legg 

8 
Processo 
907/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando as 13h21, dia 03/07/19, fora do horário declarado e não 
havia farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este horário, uma vez que declara funcionar das 8 às 
12hs e das 14 às 20hs. Segundo o funcionário que recebeu o fiscal, a empresa funciona das 8h às 21hs ininterruptamente. 
Empresa foi intimada em inspeção anterior a regularizar seu horário junto ao CRF/RS. Em sua defesa o estabelecimento 

alega que possui assistência farmacêutica, sendo exercida pela farmacêutica  
I- 18096.Informou que excepcionalmente estavam abertos  sem a presença da profissional,entretanto não foram 

comercializados medicamentos controlados e nem realizadas quaisquer atividades privativas.Não há protocolo relacionado 
à irregularidade verificada.Estabelecimento reincidente, processo transitado em julgado 2505/17  e em tramitação 674/19. 

Perfil 4.Em um total de 05 inspeções, o estabelecimento obteve 04 presenças e 01 ausência . Assim, proponho a 
aplicação de multa no  único valor possível, R$ 7.422,90, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, 

parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 
 

- 
R$ 

7.422,90 
Luciana Legg 
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9 
Processo 
923/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando as 14h15 de domingo, dia 07/07/19, fora do horário 
declarado e não havia farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este dia e horário. Segundo o 

funcionário que recebeu o fiscal, a empresa funciona aos domingos  das 9h30h às 20hs, ininterruptamente. Em sua defesa 
o estabelecimento alega que possui assistência farmacêutica, sendo exercida pelo farmacêutico I- 10223. Informou que 

excepcionalmente estavam abertos sem a presença da profissional, entretanto não foram comercializados medicamentos 
controlados e nem realizadas quaisquer atividades privativas. Não há protocolo relacionado à irregularidade verificada. 

Estabelecimento reincidente, processo transitado em julgado 2018/17. Perfil 1.Em um total de 29 inspeções, o 
estabelecimento obteve 24 presenças,02 ausências  e 03 ausências com justificativa . Assim, proponho a aplicação de 

multa no menor valor possível, R$ 6.185,75, considerando o histórico de assistência e Perfil, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação 

de Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 
 

- 
R$ 

6.185,75 
Luciana Legg 

10 
Processo 
924/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando as 14h31 de domingo, dia 07/07/19, fora do horário 
declarado e não havia farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este dia e horário. Segundo o 

funcionário que recebeu o fiscal, a empresa funciona aos domingos  das 9h às 20hs30, ininterruptamente .Em defesa, 
empresa alega que estavam verificando o apelo comercial neste horário de funcionamento, para eventual e futura 
contratação de farmacêutico.  Não há protocolo relacionado à irregularidade verificada. Estabelecimento primário, 

processos em tramitação 2455/18 e 493/19.  Perfil 1.Em um total de 05 inspeções, o estabelecimento obteve 04 presenças 
e 01 ausência. Assim, proponho a aplicação de multa no único valor possível, R$ 3.711,45, uma vez que restou 

comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação 
de Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 

 

- 
R$ 

3.711,45 
Luciana Legg 

11 
Processo 
925/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando as 14h40, no domingo, dia 07/07/19, fora do horário 
declarado e não havia farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este horário. Segundo o funcionário 

que recebeu o fiscal, a empresa funciona aos domingos das 9h  às 13hs e das 14hs15 às 19hs. Em sua defesa o 
estabelecimento alega que possui profissionais para suprir a demanda diária, cita as farmacêuticas 

 I-14366 e I-16350, diz primar pela cobertura de assistência farmacêutica para todo o período de funcionamento, 
porém diante da dificuldade em contratar novo profissional,acabaram por reduzir o horário de funcionamento.Não há 
protocolo relacionado à irregularidade verificada.Estabelecimento Primário . Perfil 1.Em um total de 08 inspeções, o 

estabelecimento obteve 07 presença e 01 ausência. Assim, proponho a aplicação de multa no menor valor possível de R$ 
1.855,72, considerando a primariedade, o histórico de assistência e Perfil, uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do 

CRF/RS. 
 

- 
R$ 

1.855,72 
Luciana Legg 
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12 
Processo 
929/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento, com atividade de drogaria, estava funcionando as 13h13 
do dia 04/06/19, fora do horário declarado e não havia farmacêutico presente, pois não há profissional declarado para este 

horário,uma vez que declara funcionar das 9h ás 12h e das 14hs às 19hs.Em defesa, empresa alega que estavam 
verificando o apelo comercial neste horário de funcionamento, para eventual e futura contratação de farmacêutico.  Não há 
protocolo relacionado à irregularidade verificada. Estabelecimento primário, processo em tramitação 64/19. Perfil 4.Em um 

total de 03 inspeções, o estabelecimento obteve 03 presenças. Assim, proponho a aplicação de multa no  menor valor 
possível, R$ 3.092,87,considerando a primariedade e o histórico de assistência , uma vez que restou comprovada a 

infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 
1.511/16 do CRF/RS. 

 

- 
R$ 

3.092,87 
Luciana Legg 

13 
Processo 
849/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois embora o estabelecimento estivesse 

aberto as 13h19 do dia 14/06/19, fora do horário declarado ao CRF/RS, estava presente a farmacêutica I-15352. A 
empresa protocolou em 28/06/19 a alteração do horário de funcionamento, sendo que o estabelecimento passou a 
funcionar das 9 às 20h, ininterruptamente, o qual foi deferido em 08/07/19. O estabelecimento possui um processo 

transitado  e julgado antes desta autuação,290/18 e um processo em tramitação,349/19.Empresa Perfil 1. Em um total de 
15 inspeções, o estabelecimento obteve 12 presenças, 02 ausências e 01 ausência com afastamento. Sugiro inspeções no 

horário entre 11 e 15hs, uma vez que há apenas uma farmacêutica vinculada à empresa e esta declara estar presente 
durante todo o horário de funcionamento da empresa, não fazendo intervalo para refeição. 

 

- Arquivar Luciana Legg 

14 
Processo 
889/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois embora o estabelecimento, com 

atividade de drogaria, estivesse aberto as 13h51 do dia 29/06/19, fora do horário declarado ao CRF/RS, que é 9 as 12h30 
e das 14h20 às 20hs, estava presente a farmacêutica I-19019. Em sua defesa o estabelecimento alega que possui 

profissionais para suprir a demanda diária, cita a farmacêutica I-19019, diz primar pela cobertura de assistência 
farmacêutica para todo o período de funcionamento, 

porém diante da dificuldade em contratar novo profissional,acabaram por reduzir o horário de funcionamento.O  
estabelecimento  é primário no momento da autuação ,mas possui processo transitado em julgado após a 

autuação,837/18.Empresa Perfil 4. Em um total de 03 inspeções, o estabelecimento obteve 03 presenças. Sugiro retornar 
a inspeção no mesmo horário, uma vez que diz ter reduzido o horário de funcionamento e não há protocolo relacionado á 

infração apurada. 
  

- Arquivar Luciana Legg 

15 
Processo 

2322/2018 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento estava aberto dia 26/11/18, segunda-feira, às 19:40, quando declara estar fechada a partir das 18:00. 
Durante a inspeção uma cliente solicitou um medicamento, e a proprietária que estava presente informou que não havia 
este medicamento. Em defesa a empresa alega que a farmácia estava fechada. De fato, há fotos indicando que o fiscal 

abriu a porta. Isto não significa que a farmácia estava fechada, já que, conforme já citado um cliente entrou no 
estabelecimento buscando um medicamento. Isto me caracteriza um estabelecimento aberto. Há um CD anexo à defesa, 
que não tive êxito em abri-lo, pois indicava estar vazio. Observo que as fotos sequenciais transmitem na íntegra o alegado 
pela proprietária, apesar deste relator não concordar com a conclusão da proprietária. Além disso, a proprietária informou 

ao fiscal durante a inspeção que “estão na semana de plantão na farmácia, e por este motivo, funcionam através de 
plantão 24h, quando solicitação.”. Em nenhum momento a empresa discute esta questão que está configurada em Termo 
de Inspeção, e assinado pela proprietária. Não havia farmacêutico durante a inspeção. Não havia protocolo tramitando. 

Estabelecimento reincidente em um processo, sendo este o segundo. Opto pelo limite inferior da multa. Assim, proponho a 
aplicação de multa no valor de R$ 5.982,35 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo 

único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

5.982,35 
Maurício Nin 
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16 
Processo 
829/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento estava aberto dia 09/06/19, domingo, às 10:53, quando declara estar fechada aos domingos. Havia 
farmacêutico durante a inspeção. Não havia protocolo tramitando. Durante a inspeção é informado que a empresa abre 
aos domingos, com realizam escala. Em defesa, empresa alega que estavam com dificuldade de encontrar profissional. 
Não entendo o alegado, já que havia profissional presente, e fora relatado que estes trabalhavam, de fato, em escala. A 

presença de profissional indicaria um arquivamento do processo, não fosse o fato de que em inspeção passada a empresa 
já havia sido intimada a alterar o horário de funcionamento, já que estava aberta em horário não declarado. Posteriormente 

a esta inspeção houve alteração de horário de funcionamento. Desta forma, opto pela multa, que devido a ser este o 
quarto processo, sendo reincidente em um, possui valor único. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 

7.422,90 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados 
ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Maurício Nin 

17 
Processo 
831/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento estava aberto dia 09/06/19, domingo, às 15:58, quando não declara abrir neste dia. Não havia 
farmacêutico durante a inspeção. Em inspeção uma balconista afirma que a empresa abre aos domingos. Em defesa, 

empresa alega que primam pela assistência farmacêutica e que estão com dificuldade de contratação. Estabelecimento 
primário, e devido ao já destacado, opto pelo limite superior possível de multa. Assim, proponho a aplicação de multa no 
valor de R$ 2.474,30 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, 

observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 
 

- 
R$ 

2.474,30 
Maurício Nin 

18 
Processo 
832/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento estava aberto dia 09/06/19, domingo, às 16:22, quando não declara abrir neste dia. Não havia 
farmacêutico durante a inspeção. Em defesa, empresa alega que um dos sócios aproveitou para organizar as prateleiras 

nesse dia e não anexou nenhum documento comprovando que não realizou atividades nesse dia, em contraponto ao 
constante no termo de inspeção onde diz que “2- A empresa está aberta, em funcionamento, com atendimento ao público, 
domingo às 16:22.”. Antecipo que, além da porta aberta ao público e da falta de argumentação decisória em contrário, não 

há uma foto anexada ao PAF, ou mesmo declaração de que ocorreu atendimento durante a inspeção. Estabelecimento 
primário, e devido ao já destacado, opto pelo limite inferior possível de multa. Assim, proponho a aplicação de multa no 
valor de R$ 1.855,72 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, 

observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

1.855,72 
Maurício Nin 

19 
Processo 
837/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento estava aberto dia 13/06/19, terça-feira, às 20:36, quando declara estar fechada a partir 20:00. Não havia 
farmacêutico durante a inspeção. Não havia protocolo tramitando. Em defesa, empresa alega que estavam verificando o 

apelo comercial neste horário, para então contratar farmacêutico. Horário foi alterado posteriormente, mas diminuindo (até 
as 19:00). Empresa primária, sendo este o terceiro, assim possuindo valor único possível de multa. Assim, proponho a 
aplicação de multa no valor de R$ 3.711,45 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo 

único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

3.711,45 
Maurício Nin 
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20 
Processo 
838/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento estava aberto dia 17/06/19, segunda-feira, às 20:08, quando declara estar fechada a partir das 19:00. 
Durante a inspeção é confirmado pela gerente que o atendimento é contínuo neste horário. Não havia farmacêutico 

durante a inspeção. Não havia protocolo tramitando. Em defesa, empresa alega que primam pela cobertura de 
farmacêutico e que devido a dificuldade de encontrar profissional, acabaram alterando o horário de atendimento 

(confirmado por protocolo feito e deferido posterirormente à autuação). Estabelecimento primário. Opto pelo limite inferior 
da multa, devido à adequação posterior. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72 uma vez que 
restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da 

Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

1.855,72 
Maurício Nin 

21 
Processo 
845/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento estava aberto dia 08/06/19, sábado, às 16:35, quando declara estar fechada a partir das 16:00 nos 
sábados. Havia farmacêutico durante a inspeção. Não havia protocolo tramitando. Em defesa, empresa alega que estavam 

verificando o apelo comercial neste horário, e que não havia dispensação de medicamentos controlados. Esta resposta 
padrão de que “não foram comercializados medicamentos controlados”, em nada é relevante, já que havia profissional 
farmacêutico. A presença de profissional indicaria um arquivamento do processo, não fosse o fato de que em inspeção 
passada a empresa já havia sido intimada a alterar o horário de funcionamento, já que estava aberta em horário não 

declarado. Desta forma, opto pela multa, que devido a ser este o terceiro processo, possui valor único. Assim, proponho a 
aplicação de multa no valor de R$ 3.711,45 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo 

único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF/RS. 
 

- 
R$ 

3.711,45 
Maurício Nin 

22 
Processo 
857/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento estava aberto dia 25/06/19, terça-feira, às 05:53, quando declara estar fechada entre 07:30 e 22:30. 
Farmácia funciona 24 h (há placas no local informando isto), confirmado pelo atendente. Não havia farmacêutico durante a 
inspeção. Foi informado durante a inspeção que a empresa fica aberta neste horário. Não havia protocolo tramitando. Em 
defesa, empresa alega que primam pela cobertura de farmacêutico e que estão adequados. Estabelecimento reincidente 
em quatro processos, sendo este o quinto. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90 uma vez que 

restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da 
Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Maurício Nin 

23 
Processo 
868/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento estava aberto dia 26/06/2019, quarta-feira, às 12:40, quando declara estar fechada entre 12:00 e 14:00. 
Não havia farmacêutico durante a inspeção. Foi informado durante a inspeção que a empresa fica aberta neste horário. 
Não havia protocolo tramitando. Em defesa, empresa alega que possuem farmacêutico e que este fato foi excepcional. 
Estabelecimento reincidente em três processos, sendo este o quarto. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de 

R$ 7.422,90 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados 
ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Maurício Nin 

24 
Processo 
876/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento estava aberto dia 25/06/19, terça-feira, às 12:47, quando declara estar fechada entre 12:00 e 13:50. Não 
havia farmacêutico durante a inspeção. Não havia protocolo tramitando. Em defesa, empresa alega que primam pela 
adequação e que havia farmacêutico para a cobertura do período declarado. Houve alteração do período de abertura, 

posteriormente. Estabelecimento reincidente em um processo, sendo este o quinto. Assim, proponho a aplicação de multa 
no valor de R$ 7.422,90 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, 

observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

7.422,90 
Maurício Nin 
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25 
Processo 
877/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento estava aberto dia 25/06/19, terça-feira, às 12:56, quando declara estar fechada entre 12:00 e 14:00. Não 
havia farmacêutico durante a inspeção. Não havia protocolo tramitando. Em inspeção, a gerente que assina o termo de 
inspeção afirma que a empresa fica aberta neste horário. Em defesa, empresa alega que estavam verificando o apelo 
comercial neste horário, para então contratar farmacêutico. Horário não foi alterado posteriormente. Empresa primária, 

sendo este o segundo processo. Opto pelo limite superior da multa. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 
3.711,45 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados 

ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

3.711,45 
Maurício Nin 

26 
Processo 
878/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento estava aberto dia 13/06/19, quinta-feira, às 21:53, quando declara estar fechada a partir de 19:30. Não 
havia farmacêutico durante a inspeção. Não havia protocolo tramitando. Em inspeção, a gestora que assina o termo de 

inspeção afirma que a empresa fica aberta até as 23:00. Em defesa, empresa alega que primam pela cobertura de 
farmacêutico e que estavam com dificuldade de encontrar profissional. Após a inspeção a empresa solicitou alteração do 

horário de funcionamento. Estabelecimento reincidente em dois processos, sendo este o terceiro. Optaria pelo limite 
inferior da multa pela adequação posterior, porém há um só valor possível devido à reincidência. Assim, proponho a 

aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo 
único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Maurício Nin 

27 
Processo 
882/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento estava aberto dia 26/06/19, quarta-feira, às 12:30, quando declara estar fechada entre 12:00 e 14:00. Não 
havia farmacêutico durante a inspeção. Não havia protocolo tramitando. Em defesa, empresa alega que primam pela 

cobertura de farmacêutico e que este fator configurado foi uma excepcionalidade. Estabelecimento primário. Opto pelo 
limite superior da multa. Assim, proponho a aplicação de multa no valor de R$ 2.474,30 uma vez que restou comprovada a 
infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 

1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

2.474,30 
Maurício Nin 

28 
Processo 
883/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento estava aberto dia 26/06/19, quarta-feira, às 12:42, quando declara estar fechada entre 12:00 e 14:00. 
Durante a inspeção é confirmado pela gerente que o atendimento é contínuo neste horário. Não havia farmacêutico 

durante a inspeção. Não havia protocolo tramitando. Em defesa, empresa alega que primam pela cobertura de 
farmacêutico e que estão adequados, sendo este fato uma excepcionalidade, e que não foram comercializados 

medicamentos controlados. Estabelecimento primário. Opto pelo limite superior da multa. Assim, proponho a aplicação de 
multa no valor de R$ 2.474,30 uma vez que restou comprovada a infração ao disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 

3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 1.511/16 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

2.474,30 
Maurício Nin 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
4.5 – Estabelecimentos sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa de farmacêutico: 

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 
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1 
Processo 
566/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. Trata-se de 
uma farmácia pública que foi autuada por estar funcionando sem assistência farmacêutica para realização de atividade 

privativa de farmacêutico. A fiscalização constatou a dispensação de antimicrobianos em uma estrutura do município onde 
estavam a secretária de saúde e uma enfermeira, no dia 09/04/2019 (terça-feira), atividade esta que é privativa de 

farmacêutico. Foram realizados registros fotográficos do estoque de antimicrobianos. Em defesa, o município questionou a 
legalidade da autuação, as prerrogativas do CRF e expôs que não tem como finalidade a exploração de serviços 
farmacêuticos. Estabelecimento primário, primeiro processo. Opto pela multa de menor valor possível em vista da 

primariedade. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72, uma vez que restou comprovada a infração 
ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária 

n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

1.855,72 
Luiz Lodi 

2 
Processo 
814/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a drogaria 
foi autuada por estar funcionando sem assistência de farmacêutico para a realização de atividades privativas, no caso, a 
dispensação de medicamento controlado pela Portaria SVS-MS 344/98. A fiscalização ocorreu no dia 14/06/2019 (sexta-

feira), às 09h47, sendo que a farmacêutica havia cadastrado afastamento prévio. Durante a inspeção, foi verificada a 
dispensação de medicamento controlado tarja preta com retenção de receituário B (clonazepam) pelo atendente, na 

ausência de farmacêutico. O atendente negou-se a assinar o termo de inspeção. Foram feitos registros fotográficos. Em 
defesa, a farmacêutica proprietária alegou que o atendente não quis assinar o termo de inspeção por receio de prejudica-

la, uma vez que era dada como ausente, mas havia cadastrado afastamento prévio, e solicitou que o auto de infração fosse 
cancelado porque estaria tudo certo, uma vez que declarou seu afastamento. A empresa estava enquadrada no perfil 1 – 

assistência farmacêutica efetiva, ou seja, presença de farmacêutico superior a 70% nos últimos 12 meses e possui histórico 
de 20 inspeções, sendo 11 presenças, 4 ausências sem justificativa e 5 ausências com afastamento prévio. O 

estabelecimento é reincidente, tendo sido condenado em processos anteriores já transitados em julgado (1948/2015, 
2717/2015, 2915/2016, 1020/2017). Multa no valor único possível. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 
7.422,90, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, 

observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

7.422,90 
Luiz Lodi 

3 
Processo 
347/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois trata-se de uma farmácia pública que 
foi autuada por estar funcionando sem a presença de farmacêutico, contudo acolho a defesa pelos seguintes motivos: (1) 

no momento da inspeção, a enfermeira informou à fiscal que a farmacêutica estava ausente porque precisou ir a uma 
consulta médica de urgência no dia anterior e não retornou; (2) foi apresentado bilhete assinado pela farmacêutica 

descrevendo que estaria se ausentando para uma consulta médica; (3) em defesa foi juntado atestado médico da consulta 
realizada no dia anterior à inspeção, no qual a médica orientava afastamento por 2 dias; (4) a empresa alegou que não 

dispôs de tempo hábil para substituir a profissional, devido à natureza repentina do fato,  o que foi uma excepcionalidade. 
Empresa perfil 2, possui histórico de 15 inspeções, sendo 13 presenças, 1 ausência sem justificativa e 1 ausência com 

afastamento prévio cadastrado. Estabelecimento primário, primeiro processo. Entendo que o município está cumprindo a 
legislação ao dispor de profissional farmacêutica contratada para 40 horas e que, por uma situação imprevisível e pela 
natureza pública da instituição, não pôde substituir a profissional em tempo hábil, sendo que se tratou de fato atípico. 

 

Estabelecimento sem 
registro, não há 

informações sobre 
perfil e histórico.  

 
Primário, 1º processo. 

Arquivar Luiz Lodi 

4 
Processo 
714/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois trata-se de uma farmácia pública que 

foi autuada por estar sem assistência farmacêutica para realização de atividades privativas de farmacêutico, no caso, 
dispensação de medicamentos controlados. Contudo, acolho a defesa pelos seguintes motivos: (1) o município dispunha 

de farmacêutica contratada no momento da inspeção, porém ela estava no intervalo; (2) foi informado à fiscal que já 
haviam contratado uma segunda farmacêutica para complementar os horários de assistência; (3) em defesa, foram 
encaminhados protocolos para regularização do estabelecimento, tendo sido deferidos e normalizado a situação da 

empresa, conforme certidão deste processo (fl. 14). Estabelecimento primário, quarto processo. 
 

Estabelecimento sem 
registro, não há 

informações sobre 
perfil e histórico.  

 
Primário, 4º processo. 

Arquivar Luiz Lodi 
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5 
Processo 
752/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a drogaria foi autuada por estar 

funcionando sem assistência farmacêutica para realização de atividades privativas de farmacêutico, no caso, dispensação 
de medicamentos antimicrobianos. A fiscalização ocorreu no dia 28/05/2019 (terça-feira), às 15h43, sendo que não havia 

farmacêutico presente na chegada da fiscal e foi flagrada a dispensação de medicamento antimicrobiano na sua ausência, 
inclusive sem a retenção da receita. Segundo a atendente e esposa do proprietário farmacêutico, a receita havia sido 

recebida via aplicativo de celular. O farmacêutico chegou no fim da visita fiscal e assinou o termo de inspeção. Em defesa, 
o farmacêutico proprietário alegou que tinha se ausentado momentaneamente para ir ao mercado ao lado de seu 

empresa; quanto à dispensação verificada pela fiscal, explanou que estava presente quando a sua esposa recebeu foto da 
receita pelo celular (recebida às 12:25, respondida às 12:52) e que foi dispensado porque a paciente residia no interior e 
sua filha, que fora na farmácia comprar o medicamento, havia se esquecido da receita em casa e era caso de extrema 

necessidade. Foram anexados à defesa a cópia da receita original aviada e da captura de tela do celular onde aparece a 
mesma receita enviada por foto em aplicativo de celular, com data e hora compatíveis com o alegado. Empresa perfil 1, 
com histórico de 23 inspeções, sendo 18 presenças e 5 ausências sem justificativa. Estabelecimento primário. Acolho os 
argumentos da defesa, entendo que a conduta foi compatível com uma situação atípica e que de fato havia necessidade 
de fornecer o medicamento para início imediato do tratamento, conforme avaliado pelo farmacêutico. Além disso, observo 

o bom histórico da empresa. 
 

Perfil*: 4 
 

Presenças: 2 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

Arquivar Luiz Lodi 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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4.6 – Processos retirados de pauta para revisão, a pedido de outro Conselheiro:  

 
PROC. 

 
IRREGUL. RELATOR RELATO DO RELATOR 

VOTO DO 
RELATOR 

REVISOR RELATO DO REVISOR 
VOTO DO 
REVISOR 

OBSERVAÇÕES 
DECISÃO 

DO 
PLENÁRIO 

1 
Processo 

1775/2018 

Funcionando 
sem a 

presença de 
responsável 

técnico  

Roseli 
Richter 

 
Acolho a defesa apresentada 

pelo estabelecimento e proponho 
o arquivamento. 

Estabelecimento com atividade 
de drogaria. Inspecionado pelo 
CRF-RS em 21.09.18 as 10:48. 

A fiscal foi recebida pelo 
proprietário que informou que a 

farmacêutica não estava 
presente naquele momento. Não 

havia comunicado de 
afastamento junto ao CRF/RS. 
Foi anexado posteriormente ao 

processo o comunicado de 
afastamento com data de 

21.09.18 das 8:00 as 20:00 
horas para um curso de 

aperfeiçoamento. Entendo que 
não teve prejuízo a comunidade, 

pois não há relato de 
comercialização de 

medicamentos especiais durante 
sua ausência. 

 

Arquivar 
Maurício 

Nin 

 

Não acompanho o voto da relatora. Não 
acolho a defesa apresentada pelo 

estabelecimento e proponho a aplicação de 
penalidade ao autuado. Após a seguinte 

diligência: “Tenho o claro entendimento de 
que solicitar documentos comprobatórios 

são estender o prazo para a defesa e 
ampliar o direito de defesa da empresa. 

Porém, como houve comunicado de 
afastamento, penso que pode haver a 

indução ao entendimento diverso por parte 
da empresa e profissional, e observo que a 
justificativa apresentada pela profissional 

tomou este rumo. Assim, solicito a 
apresentação de certificado de participação 

no alegado “curso de qualificação” 
presentes no comunicado de afastamento.”, 
a profissional esta alegou que “não trabalha 
mais no local e não possui comprovante de 
participação no curso em questão.”. Desta 
forma, entendo que não foi apresentado 

documento comprobatório do alegado pela 
empresa, e tampouco após a diligência 

feita à profissional. Entendo, inclusive, que 
deva ser registrado como “ausência” da 

profissional em seu registro, já que não foi 
apresentada justificativa comprovada. A 

empresa é reincidente em dois processos, 
sendo este o quarto. Desta forma, possui 

valor único possível de multa. 
 

R$ 7.178,82 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 4º 

processo. 
 

 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 

 
 
4.7 – Processos com auto de infração homologado pela Diretoria do CRF/RS (reunião de 19/11/2019), mediante ato “ad referendum”: 

 PROCESSO IRREGULARIDADE MOTIVO VOTO 

1 14/2018 
Funcionando sem Diretor técnico junto ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentada procuração específica outorgando poderes a Marcela Lorbitzki. 

 

R$ 7.050,90 
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2 21/2018 

 
Funcionando sem Diretor técnico junto ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Faltou documento que comprove poderes ao subscritor da defesa. 

 

R$ 7.050,90 

3 24/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Ata de eleição apresentada em 11/01/18 tem validade de 01 ano, e foi expedida em 19/12/16.  

 

R$ 7.050,90 

4 31/2018 

 
Funcionando sem Assistente técnico junto 

ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Ata de eleição apresentada em 11/01/18 tem validade de 01 ano, e foi expedida em 19/12/16.  

 

R$ 7.050,90 

5 38/2018 

 
Funcionando sem a presença de 

Responsável Técnico 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentada procuração específica outorgando poderes a Eliane Rodrigues. 

 

R$ 7.050,90 

6 40/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentada procuração específica outorgando poderes a Roberta Coradin. 

 

 
R$ 2.937,87 

 

7 45/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentada procuração específica outorgando poderes a Roberta Coradin. 

 

 
R$ 2.937,87 

 

8 47/2018 
Funcionando sem a presença de 

Responsável Técnico 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 3.525,45 

9 51/2018 

 
Funcionando sem Assistente técnico junto 

ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Ata de eleição apresentada em 16/01/18 tem validade de 01 ano, e foi expedida em 19/12/16.  

 

R$ 7.050,90 

10 57/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 7.050,90 
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11 65/2018 

 
Funcionando sem Assistente técnico junto 

ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Ata de eleição apresentada em 16/01/18 tem validade de 01 ano, e foi expedida em 19/12/16.  

 

R$ 7.050,90 

12 71/2018 

 
Funcionando sem Assistente técnico junto 

ao CRF/RS 
 

 
Defesa Intempestiva  

R$ 7.050,90 

13 139/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.050,90 

14 409/2018 

 
Funcionando sem a presença de 

Responsável Técnico 
 

Defesa Intempestiva 
R$ 1.794,70 

 

15 434/2018 

 
Funcionando sem Diretor técnico junto ao 

CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 
R$ 1.794,70 

 

16 494/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 3.589,41 

17 500/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 2.392,94 

18 754/2018 

 
Funcionando sem Diretor técnico junto ao 

CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 

 
R$ 7.178,82 

 

19 790/2018 

 
Funcionando sem Diretor técnico junto ao 

CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 

 
R$ 7.178,82 

 

20 792/2018 

 
Funcionando sem Diretor técnico junto ao 

CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 

 
R$ 7.178,82 

 

21 794/2018 

 
Funcionando sem Assistente técnico junto 

ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 

 
R$ 7.178,82 

 

22 795/2018 

 
Funcionando sem Diretor técnico junto ao 

CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 
R$ 7.178,82 
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23 1051/2018 

 
Funcionando sem Assistente técnico junto 

ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 
R$ 1.794,70 

 

24 1082/2018 

 
Funcionando sem Diretor técnico junto ao 

CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 1.794,70 
 

25 1083/2018 

 
Funcionando sem Diretor técnico junto ao 

CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 1.794,70 
 

26 1123/2018 

 
Funcionando sem Assistente técnico junto 

ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 1.794,70 
 

27 1132/2018 

 
Funcionando sem Diretor técnico junto ao 

CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
R$ 1.794,70 

 

28 1155/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 3.589,41 

29 1158/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 2.392,94 

30 1270/2018 

 
Funcionando sem Assistente técnico junto 

ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 

 
R$ 7.178,82 

 

31 1273/2018 

 
Funcionando sem Assistente técnico junto 

ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 

 
R$ 7.178,82 

 

32 1275/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 

 
R$ 2.991,17 

 

33 1349/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa 
Intempestiva  

R$ 5.982,35 
 

34 1360/2018 

 
Funcionando sem Diretor técnico junto ao 

CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 

 
R$ 7.178,82 
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35 1369/2018 

 
Funcionando sem Diretor técnico junto ao 

CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

36 1371/2018 

 
Funcionando sem a presença de 

Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
R$ 5.982,35 

 

37 1385/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa 
Intempestiva  

R$ 1.794,70 
 

38 1392/2018 

 
Funcionando sem a presença de 

Responsável Técnico 
 

Defesa 
Intempestiva 

R$ 7.178,82 
 

39 1395/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa 
Intempestiva  

R$ 7.178,82 

40 1396/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa 
Intempestiva  

R$ 1.794,70 
 

41 1397/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa 
Intempestiva  

R$ 1.794,70 
 

42 1398/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa 
Intempestiva  

R$ 1.794,70 
 

43 1399/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa 
Intempestiva  

R$ 1.794,70 
 

44 1400/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa 
Intempestiva  

R$ 1.794,70 
 

45 1401/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa 
Intempestiva  

R$ 1.794,70 
 

46 1402/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa 
Intempestiva  

R$ 1.794,70 
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47 1404/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa 
Intempestiva  

R$ 1.794,70 
 

48 1405/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa 
Intempestiva  

R$ 1.794,70 
 

49 1407/2018 

 
Funcionando sem registro ativo junto ao 

CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

50 1408/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 
para todo o horário de funcionamento e sem 

registro ativo de farmácia similar junto ao 
junto ao CRF/RS 

 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

51 1409/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

52 1411/2018 

 
Funcionando sem Diretor técnico junto ao 

CRF/RS 
 

Defesa 
Intempestiva  

R$ 7.178,82 

53 1413/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

54 1414/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

55 1415/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

56 1416/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

57 1481/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 1.794,70 

58 1501/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva R$ 5.982,35 
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59 1560/2018 

 
Funcionando sem registro ativo junto ao 

CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva R$ 3.589,41 

60 1828/2018 

 
Funcionando sem assistente técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo 
o horário de funcionamento declarado 

 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 7.178,82 

61 1834/2018 

 
Funcionando sem assistente técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo 
o horário de funcionamento declarado 

 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 1.794,70 

62 1839/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 2.991,17 

63 1864/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 2.991,17 

64 1928/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 3.589,41 

65 1939/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 3.589,41 

66 1947/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 7.178,82 

67 1997/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 

 
R$ 2.991,17 
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68 2011/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.392,94 

69 2028/2018 

 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 7.178,82 

70 2030/2018 

 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 7.178,82 

71 2032/2018 

 
Funcionando sem assistente técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo 
o horário de funcionamento declarado 

 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente 

.  
 

R$ 7.178,82 

72 2037/2018 

 
Funcionando sem assistente técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo 
o horário de funcionamento declarado 

 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente 

.  
 

R$ 7.178,82 

73 2046/2018 

 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 7.178,82 

74 2082/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 3.589,41 

75 2083/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 1.794,70 
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76 2089/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 2.991,17 

77 2095/2018 

 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 3.589,41 

78 2110/2018 

 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 7.178,82 

79 2111/2018 

 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 7.178,82 

80 2112/2018 

 
Funcionando sem assistente técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo 
o horário de funcionamento declarado 

 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente 

.  
 

R$ 3.589,41 

81 2131/2018 

 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 7.178,82 

82 2231/2018 
Funcionando sem a presença de 

Responsável Técnico 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 7.178,82 

83 2237/2018 

 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 7.178,82 
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84 2260/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

85 2261/2018 

 
Funcionando sem registro ativo junto ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Foi apresentada defesa sem assinatura do subscritor. 

 

R$ 3.589,41 

86 2268/2018 

 
Funcionando sem a presença de 

Responsável Técnico 
 

Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 

87 2275/2018 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentada procuração específica outorgando poderes a Grasiele Varela da Rosa. 

 

R$ 2.382,94 

88 2276/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 7.178,82 

89 2303/2018 

 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 7.178,82 

90 2317/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.794,70 

91 2328/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.991,17 

92 2338/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 3.589,41 

93 2339/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 2.991,17 
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94 2347/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 3.589,41 

95 2354/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi procuração específica outorgando poderes a Vera Lucia Bertol Scussel. 

 

R$ 7.178,82 

96 2370/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 3.589,41 

97 2397/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 2.474,30 

98 2413/2018 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentada procuração específica outorgando poderes a Lurdes Gonzatto. 

 

R$ 1.794,70 

99 2414/2018 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentada procuração específica outorgando poderes a Lurdes Gonzatto. 

 

R$ 1.794,70 

100 2415/2018 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentada procuração específica outorgando poderes a Lurdes Gonzatto. 

 

R$ 1.794,70 

101 2473/2018 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 7.178,82 

102 2478/2018 

 
Funcionando sem assistente técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo 
o horário de funcionamento declarado 

 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente 

.  
 

R$ 1.794,70 
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103 2479/2018 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 2.392,94 

104 2505/2018 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 3.589,41 

105 2559/2018 

 
Funcionando sem assistente técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo 
o horário de funcionamento declarado 

 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente 

.  
 

R$ 2.991,17 
 

106 2561/2018 

 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Foi apresentada defesa sem assinatura do subscritor. 

 

R$ 7.178,82 

107 2576/2018 

 
Funcionando sem assistente técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo 
o horário de funcionamento declarado 

 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Ata de eleição apresentada em 11/01/19 tem validade de 01 ano, e foi expedida em 19/12/17.  

 

R$ 7.178,82 

108 13/2019 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 5.982,35 

109 49/2019 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 5.982,35 

110 58/2019 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 2.991,17 
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111 59/2019 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 2.991,17 

112 104/2019 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 1.855,72 

113 328/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 1.855,72 

114 384/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 1.855,72 

115 538/2019 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente 

 

R$ 1.855,72 

116 541/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 1.855,72 

117 576/2019 

 
Funcionando sem a presença de 

Responsável Técnico 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente 

 

R$ 2.474,30 

118 586/2019 

 
Funcionando sem responsável técnico junto 

ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva R$ 2.474,30 

119 620/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 7.422,90 

120 640/2019 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentada procuração especifica outorgando poderes a Luciane Naibert 

 

R$ 1.855,72 
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121 664/2019 

 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente 

 

R$ 7.422,90 

122 696/2019 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentada procuração especifica outorgando poderes a Luciane Naibert 

 

R$ 1.855,72 

123 715/2019 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente 

 

R$ 3.711,45 

124 716/2019 

 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Ata de eleição apresentada em 07/06/19 tem validade de 01 ano, e foi expedida em 19/12/17.  

 

R$ 7.422,90 

125 717/2019 

 
Funcionando sem a presença de 

Responsável Técnico 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente 

 

R$ 7.422,90 

126 722/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 1.855,72 

127 723/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 1.855,72 

128 727/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 7.422,90 

129 728/2019 

 
Funcionando sem assistente técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo 
o horário de funcionamento declarado 

 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente 

.  
 

R$ 7.422,90 

130 735/2019 

 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente 

.  
 

R$ 7.422,90 
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131 737/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.474,30 

132 740/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente 

 

R$ 7.422,90 

133 754/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 7.422,90 

134 763/2019 

 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Ata de eleição apresentada em 07/06/19 tem validade de 01 ano, e foi expedida em 19/12/17.  

 

R$ 7.422,90 

135 775/2019 

 
Funcionando sem assistente técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo 
o horário de funcionamento declarado 

 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Ata de eleição apresentada em 18/06/19 tem validade de 01 ano, e foi expedida em 19/12/17. 

 

R$ 7.422,90 

136 777/2019 

 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Ata de eleição apresentada em 18/06/19 tem validade de 01 ano, e foi expedida em 19/12/17.  

 

R$ 7.422,90 

137 779/2019 

 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Ata de eleição apresentada em 18/06/19 tem validade de 01 ano, e foi expedida em 19/12/17.  

 

R$ 7.422,90 

138 787/2019 

 
Funcionando sem a presença de 

Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.474,30 

139 795/2019 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 6.185,75 

140 797/2019 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 3.711,45 
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141 800/2019 

 
Funcionando sem a presença de 

Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.092,87 

142 805/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.711,45 

143 810/2019 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 

R$ 2.474,30 

144 822/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 1.855,72 

145 823/2019 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Procuração apresentada com validade de 1(um) ano  vencida em 02/10/2017.  

.  
 

R$ 2.474,30 

146 825/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.474,30 

147 826/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.474,30 

148 830/2019 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi possível identificar o subscritor da defesa.  

.  
 

R$ 2.474,30 

149 840/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica 

para a realização de atividade privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 2.474,30 

150 855/2019 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente. 

 

R$ 2.474,30 

151 860/2019 

 
Funcionando sem a presença de Assistente 

Técnico 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente. 

 

R$ 7.422,90 
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152 888/2019 

 
Funcionando sem responsável técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Ata de eleição apresentada em 11/07/19 tem validade de 01 ano, e foi expedida em 19/12/17. 

 

R$ 7.422,90 

153 891/2019 

 
Funcionando sem assistente técnico há 

mais de 30 dias junto ao CRF/RS para todo 
o horário de funcionamento declarado 

 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente 

 
 

R$ 7.422,90 

154 892/2019 

 
Funcionando em horário não declarado ao 

CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 7.422,90 

155 896/2019 

 
Funcionando sem Certidão  de regularidade 

válida junto ao CRF/RS 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente.  

 
 

R$ 1.855,72 

Os valores das multas aplicadas observam o disposto na Deliberação n.º 1.511/16.                                  
                    

 


